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LEEN - Kongreso 1950Dokumenta Servo
KIO OKAZIS EN 1949 ?

RADIO.
La nombro da Esperanto-disaŭ-

digcj plimultiĝis per la ĉiusemaj-
na kvaronhora elsendo de la sveda
stacio Stokholmo. La elsendoj de
Budapesto ĉesiĝis, verŝajne pro
manko de aŭskultantoj. Ankaŭ la
monatan pri-esperantan elsendon
de VARA (Hilversumo, Nederlan-
do) oni ĉesigis. Ĉiutage elsendis
Parizo, Prago kaj Sofio. Ĉi lastan
ni ne povis aŭdi. Apartan mencion
meritas la raportoj prikongresaj de
la Franca Radio kaj la monataj in-
teresaj artplenaj elsendoj de la
Verda Stacio (Ĉeĥoslovakujo)  . Es-
tas bedaŭrinde, ke la esperantis-
toj ne pli aŭskultas la esperanto -

programojn kaj ne sufiĉe skribas
al la radio -stacioj. Tio tre endan-

erigas la p'uekzistadon de la nor
la movado tre gravaj E-elsendoj.
POŜTO.

En Aŭstrujo aperis esperanto-
poŝtinarko, kiu per verda stelo, la
vorto Esperanto kaj oliva branĉo
bele figuras nian idealon. La ĉe-
ĥoslovaka poŝto eldonis serion da
ilustritaj poŝtmarkoj, inter kiuj
troviĝas kvar kun E.-teksto.
PRAKTIKA UZADO.

Grava fakto estas la en Viskada-
len okazinta E.-lingva kurso pri
<<Sociaj problemoj kaj institucioj en
.Svedio». Ĝin organizis la Lab. Esp.
Asocio kaj la Laborista Kleriga
Asocio. La usona Socialista Labo-
rista Partio eldonis E.-lingvan ga-
zeteton «SLP-Folion» por diskoni-
gi siajn ideojn alilande. La Neder-
landa Sindikata Konfederacio (N.
V.V.) aperigis ciklostilitan Infor-
man. Bultenon en E. En Ĉeĥoslova-
kujo oni publikigis presitan mona-
tan bultenon pri politikaj kaj eko-
nomiaj faktoj koncerne tiun lan-
don, sub la titolo «Esperanto-Ser-
vo». Krome oni informis la alilan-
dan publikon pri la Konstitucio kaj
pri Lerneja Re f ormo per E. -lingvaj
libretoj (jam menciitaj sub Litera-
turo). Pri Nuntempa Pollando te-
rnas broŝuro eldonita de la Asocio
de E.-istoj en Pollando. La Social
Credit Coordinating Centre en An-
glujo propagandas sial ideojn tut-
monde per ampleksa broŝuro Ma-
4i.no j, mono kaj mondpaco, de C.
Marshall Hatterslev (Ne senpaga.,
sed mendebla. ĉe Libro-Servoj !)  .

Menciinda estas ankaŭ la fakto, ke
la Department of Public Informa -

tion de la Unuiĝintaj Nacioj men-
dis 1000 ekzemplerojn de la en
Amerika Esperantisto aperinta
Universala Deklaracio de Homraj-
toj. La Skandinavia Aer-Sistemo
(S.A.S.) eldonis tre belan, ilustri -

tan prospekton. La K.L.M. (Reĝa
Aertrafika Komnanio) publikigis
duan eldonon de sia Historio de K.
J.M. La Londona Kooperativa So-
cieto okaze de la antaŭ -kongreso
en sia urbo aperigis esperantlin-
gva jn afiŝon kaj prospekton. Frern-
dultrafikaj eldonaĵoj aperis pri :
Almelo kaj Groningen (ambaŭ en
Nederlando) , Bratislavo, Slovakaj
Montaroj, Bulgarujo, Koge (Danu-
j(i), Karlovy Vary (Carlsbad-Ĉeho-
slovakujo) Parizo (Gvidlibro 62-
paĝa, okaze de 1' SAT-kongreso)
kaj Tirolo.

G. P. De Bruyn

E-MONUMENTO

REKONSTRUITA (Teksel).

En la jaro 1935a estis inaŭgurata en
la vilaĝo Den Burg, insulo Teksel, m.o-
numnento honoro al la remem.oro de Dro
Zamenhof. Precipe Sro Jon. M. Duinker,
sukcesis, en malpli ol unu jaro, akiri la
monon, bezonatan por la konstruo. En
1941 la kom.andanto de germana S.S. ba-
taliono detruigis ĝin.

En 1945a la 6an de Aprilo dum sanga
batalo, « la Rusa-milito » (batalo inter
ribelanta Georgia regimento kaj la ger-
mana armeo), S-ron Johan Duinker kaj
naŭ aliajn loĝantojn de Teksel m.urdis
germanaj militistoj. Samtage, la frato
de Duinker, G. Duinker, tiel grave vun-
digis dum la bombardado de la vilafjo
Den Burg, ke li iom poste mortis. La fra-
toj Duinker esti.' entuziasmaj propagan-
distoj de Esperanto kaj per la Teksela

gazeto, kun ili eldonis, ili ege propagan.-
dis la disvasti.gon de la internacia lingvo.

Estas kompreneble, ke Sro Johan Duin-
ker kune kun aliaj planis la rekonstruon
de la ?nonu•mento. Iri ne vidis la tiom
deziratan tagon.

Aliaj plu laboris, kaj jam en Februa-
ro 191,6 Za mono, bezonata por la rekon-
struo, estis kolektita te Esperantistoj,
amikoj kaj la Tekselo loĝantaro.

Sed nun gi efektiviĝis. La reinaŭgnro
okazis la 29an de Majo 1950, la duan
Pentekostan tagon, posttagmeze je la
tria horo.

La rekonstruo komitato invitis ĉiujn
gesamideanojn kaj matene je la 12a ho-
ro okazis kunveno de la Nord-Holanda
Esperanto klubo La Norda Stelo. Dum
tria kunveno oni prezentis la filmon pri Za
konstruo de Za nuonumento en 1935a kaj
pri la ekskursoj, kiujn la Norda Stelo
faris al Teksel antaŭ la milito.

(La Rekonstrua Komitato).

SOMERAJ KURSOJ 1950

Pli kaj pli proksimi1)as la 27-ci de ju-
lio, la tago en kin Za bela konferencejo
« Oolgaardthuis » en Arnhem (Nederlan-
do) malfermos siajn pordojn por gas-
tame akcepti Ia multajn esperantistojn,
kiuj deziras profiti Za okazon pasigi mal-
multekostan kaj agrablan ferion en Es-
peranlujo kaj pro Ho aZiĝis al la some-
raj kursoj, organikataj de « La Eston-

to Estas Nia » kaj « Flandra Ligo Es-
perantista ».

Arnhem, pro siaj belaj tirkaŭa joj, es-
tas multvizitata• urbo. Sed homoj, kiuf
havas Zibertempon, volas ne nur pui be-
lan naturon, sed krome distri ,sin. Ci.u-
jare V.V.V. (Za loka unuiĝo  • por f rem•-
dultrafiko) tiucele aran4as togan pro -

gramon kaj ĉi-jare la granda nacia eks-
pozicio « Mejloŝtono 1950 », kin okazos
en la parkoj Sonsbeek kaj Zijpendaal kaj
kiu donas bildon pri la progresado de
Nederlando post la Ziberir/o en 1945, cer-
te estis grava logilo. Pri tiu vizitinda
ekspozicio diuj sekcioj jam ricevis de-
talan cirkuleron. Ne ploru, se vi ne ha-
vas tempon aŭ sufiĉe da mono por eeesti
ln internacian kongreson. de Esperanto
en la ls?nu.rbo Parizo, ĉar Za arnhema-
n.oj transform.os sian urbon por vi en
veran « lum.urbon » en kiu oni eĉ kon-
struos Eiffelturon kian du ga.lerioj ! Fam.-
konataj artistoj kreos la necesan « Pa-
rizan » s.feron kaj ĉiamaniere a'i. povos
amuzigi ! Do, se vi ne povos vojaĝi al
Parizo, al,nen.aŭ vizitu. Ia Arnheman
« Parizon », aliĝante al la internac.iaj so-
meraj kursoj, gvidotaj de s-ino A .M'.v.d.
Wal-Brethoui.cer kaj s-roj Th. v. Ginder-
ta•elen, A. Weide kaj C. B. Zondervan.
La kurskotizo (g. .36.—) inkluzivas Za
restadon dam. la tuta kurso kaj tiujn
manĝojn kaj ekskursojn ! Vespere oka-
zos diversaj prelegoj i.a. de d-ro  TV.
Manders. Deklamos por vi s-ino R. Ktih.-
ler- van °helder, kiu en Groningen ri-
kollis grandan sukceson. en vi estas
balbutanta komencanto ? Ne grave !
Perfektigu vian scion en. Za konversacia]
kursoj por ke vi ne restu eterna. komen-
canto ! Fu vi jam posedas diplomon A
aŭ eĉ B ? Tiukaze certe interesos vin
la seminuriaj kaj literaturaj lecionoj kaj
la prelegoj.

Do, petu Za. detalon senpagan prospek-
ton, enhavantan ĉiujn deziratajn infor-
mojn de s-ro C. B. Zondervan, Swee-
linckstraat 2, Deventer kaj alifu, pa-
gante Za duonon de Za kurskotizo (g.
18;  ) per post.ĝjrkonto 70215 de Adm.
Zoiner-Cursus « L.E. E.N. », Sweelinck-
straat 2, Deventer. La reston vi povos
pagi tuj post alveno en « Oolgaardthuis».
Ne prokrastu., por ke vi ne ricevu Za
respondon, ke ĉiuj ĉambroj jam estas
rezervita] ; ju pli baldaŭ, des pli bone.
Vi ne bedaŭros ! Ni garantias al vi agra-
blan restadon en Arnhem !

Universala Esperanto-Asocio.
Na de jongste aanpassing van de wis-

selkoers werden de verminderde bijdra-
gen voor individueel lidmaatschap voor
1950 aldus vastgesteld :
MJ. (met jaarboek) : 	 35 B.fr.
MA. (met jaarboek en tijdschrift Espe-

ranto : 	 90 B.fr.
1115. (steunend lid met jaarboek en tijd-

schrift : 	 180 B.fr.
Patrono :
Het abonnement op Esperanto kost voor-
taan 60 B.fr. ; een reclame in het jaar-
boek : 600 B.fr.

Steunt de Internationale Esperanto -

Vereniging door uw individuele aanslui-
ting.

Stort uw bijdrage op postchecknum-
m.er 4161.35, Fr. Couwenberg, Blanken-
berge.

En la verko de Dro E. Privat « Vivo de Zamenhof » ni povas legi priskribon
de la kongreso en Bulonjo-sur-maro. Per ĉi tiu priskribo Privat kondukas nin
en la kongresejon ; ni vidas d-ron Zamenhof en la fronto de la salono kaj ni aŭ-
das liajn vortojn : « ...tra la aero de nia salono flugas misteraj sonoj, sonoj tre
mallaŭtaj, ne aŭdeblaj por la oreloj sed senteblaj por ĉiu animo sentema ; gi estas
la sonoj de io granda, kiu nun naskiĝas... ». En « Vivo de Zamenhof » ni legas
kiamaniere la kongresanoj montris sian entuziasmon, kiamaniere ili tie en Bu-
lonjo-sur-maro spontane demonstraciis por la afero tie Esperanto.

Pasis la Paskaj tagoj. Ni kongresis en Groningen. Ankaŭ tie kunvenis kel-
kaj tentoj da Esperantistoj ; sed kie estis la entuziasmo, en kiu momento tiu ek-
stazo estis rimarkebla, kiu katenis la kongreson en Bulonjo-sur-maro ? Kial la
sfero en ĉi tiu salono tiel ege diferencis de tiu en la unua kongreso ? Kie ni povis
konstati tiun spontanean ateston, kiu ekestis en mil naŭcent kvina ?

La esperantista mondo ŝajnas mortanta, estingiganta pro manko de aktiveco.
Nur malmultaj sin jungas antaŭ la afero kaj ili laboregas por ĉiuj, sed la forto
tarnen estas for. La esperantistaro kvante kreskis, sed kvalite gi malprogresis.
Aŭ ĉu eble nenio plu estas farenda, ĉu ĉiuj problemoj jam estas solvitaj ?

Ni scias, kiel Zamenhof iam opiniis : « Miaj paperoj estas forbruligitaj, sed
la ideo restas, mi komencas denove. »

Sed kiel reagas la Esperantistoj, kiam ili renkontas seniluziigojn ?
Dum diskuto kun delegitoj de A.N.S.E. mi aŭdis, ke prelegoj pri Esperanto

ne estas taŭgaj por studentoj. Tiujn prelegojn ĉeestas nur kelkaj studentoj, kiuj
la sekvontan tagon estas forgesintaj la tutan aferon. Sekve oni ne plu faru pre-
legojn pri Esperanto.

Cu nia reago estu : « Ni ne havas rezultatojn, do ni ĉesu » ; aŭ ĉu ni devas
daŭrigi, ĉiam denove fari prelegojn, rompi per rezonado la indiferentecon !

« La rezultatoj estas etaj ; sed se la entuziasmo restas, ni daŭrigos ». - Tiel
Zamenhof parolis, tiel ĉiu Esperantisto devas paroli.

Anstataŭ paroli ni silentas, anstataŭ batali ni faras eĉ negativan laboron. Ni
likvidis la konsilantaran sistemon, detruis bonan planon pro tio, ke personoj ne
estas troveblaj por ĝi. La konsilantoj malaperis el la regularo por konformigi ĝin
al la faktoj. Sed se ne estas troveblaj konsilantoj, tio estas eraro en la sintenado
de la Esperantistoj, kaj tiu sinteno devas esti korektata, sed tio ne estas eraro en
la regularo.

Nuntempe pli ol antaŭe estas necese, ke la Esperantistoj kritiku sin mem.
Estas necese, ke ili komprenu kial ili estas Esperantistoj, kaj al ĉiuj kiuj estas
Esperantistoj pro la oportunaĵoj, kiujn la lingvo donacas al ili, al ĉiuj, kiuj ne
kompr•ena `à.ŭ neas la grandan valoron de'  l a• interna ideo, la profunda - serico de
nia afero, mi volas konsili relegi la kongresparoladon numero  2 : « ...ĉiuj ŝatis
Esperanton ne tial, ke gi alproksimigas reciproke la korpojn de la homoj, eĉ ne
tial, ke gi alproksimigas la cerbojn de la homoj, sed nur tial, ke ĝi alproksimigas
iliajn korojn. »

La interna ideo estas la ununura kerno. Kaj kiel ni povas propagandi, kiel
labori, se la Esperantistoj mem ĉiam kaj ĉiam atribuas malpli da valoro al la in-
terna ideo kaj iom post iom pli kaj pli interesiĝas pri la praktikaj avantagoj, jes
precipe pri tiuj.

Cu ne estas malgojige, ke dum tiu interparolado de la A.N.S.E. delegitoj, oni
deklaris, ke ni devas pli atentigi la studentojn pri la praktika flanko (Ie la afero ?

La Esperanto --movado malfortiĝas pro la kulpo de la Esperantistoj mem.
tiam pli oni malatentas la internan ideon, ĉiam pli da Esperantistoj ne scias aŭ
ne komprenas ion pri ĉi tiu plej grava senco de Esperanto.

Propagando devas esti farata, sed plej multe la propagando devas esti farata
internen ; tiuj esperantistoj denove devas kompreni kion signifas Esperanto, kio
estas la pli profunda senco de nia idealo ; ili denove devas reiri al la konceptoj
de Zamenhof : « ...kun tiu Esperanto, kiu devas servi ekskluzive nur al celoj de
komerco kaj praktika utileco, ni volas havi neniun komunan. »

Internen ni devas propagandi ! Kaj se mi konsideras la situacion en la gro-
ningena salono, maiĝojigas min, ke la Esperantistoj al unu el la plej eminentaj
fervoruloj de nia movado, al s-ro Baas, kuraĝis fari tiun promeson, kiun ili an-
kaŭ jam Paris al Zamenhof ĉe la akcepto de Esperanto kaj kiun ili poste ne povis
plenumi : « Forte labori por la movado !  »

En Groningen mi seniluziiĝis, sed tamen mi scias, mi estas konvinkita, ke
la idealo denove povas ekvivi, ĉar vi ĉiuj estas Esperantistoj, ja, estis iam tempo
en kiu ankaŭ vi kun entuziasmo volis batali por Esperanto, tempo en kiu ankaŭ
vi bone konsciis la grandajn ehiojn, kiujn Esperanto povas doni al la homaro,
tempo en kiu vi bone komprenis la grandan valoron de la interna ideo.

Ke tiu tempo revenu !

Cor van der Roest (estrarano de Ekstazo).



LIBRO - AMANTOJ !
Ni petas vian atenton por la sekvantaj, antaŭnelonge aperintaj li-

broj .
invito al Cielo. Originala romano de D. Sayers en plaĉa vesto. ai

vere forrabas la spiron de la leganto. 	 gld. 6,40 bfr. 85
Brulanta Sekreto kaj aliaj rakontoj de Stefan Zweig. Libro memo-

rinda. 	 gld. 2,25 bfr. 30
A.B.C. -libro por junaj infanoj, Run bildoj, versajoj, sur dika kartona

papero kaj presita kolore. 	 gld. 0,75 bfr. 10
Interlingvistiko kaj Esperantologio de Dr. Manders la aŭtoro de la

monumenta « Vijf Kunsttalen ». 	 gld. 2,25 bfr. 30

Porti voor koper. Bestellingen aun :
Vlaams E.-Instituut, Diepestr. 44, Antwerpen (giro : 3268.51 ; tel. : 244.30)

Boekendienst LEEN, Z.O.-Singel 5, Bergen op Zoom (giro : 76915)
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CAI UJ VOJOJ
KONDUKAS

AL ESPERANTO
Ankoraic bone mi

memoras la kompate-
man rideton de la
Usona soldato kiun
mi, en m.i en plu sci-
as kia okupacia ofi-
cejo en Mi nchen, al-

parolis sinsekve en kvar lingvoj. Evi-
dente, al tiu unulingvulo mi efikis bar-
bare, pro tio ke mi ne parolis Za anglan
lingvon.

Prave malprave mi inklinas supozi ke,
krom laŭdindaj esceptoj, la tuta anglo-
saksa monde pli malpli same opinias.
Evidente ili ne povas lcompreni, ke la
angla lingvo 7nalmulte tentas Za alilin-
•q anojn, pro tio ke fonetike ĝi estas
terure ma.lklara. La fama franca lin-
gVisto A. Me•illet eĉ opini is : « la plus
confuse qui soit ».

La opinio, ke la angla lingvo tamen
neniam fariyos la generale akceptita
lingvo interncicia, ŝajne progresas inter
la. anglalingvanoj. Ja, depost la fias-
kinta « Basic English » iu sinjoro Wilshi-
re elpensis lingvon por ĝenerala uzo
kiun li baptis « Unolok », kaj nun iu
angla pentroartisto jus elkovis «Picto»...

Ni fJoju, esperantistoj, ear Basic En-
glish, Unolok, Picto k.s. estas ŝtupoj kiuj
kondu.kas al Esperanto

PIK.
ENGELS ZONDER MOEITE.

« My taylor is rich... My taylor is not
zich... » Het hoofd diep gebogen over het
bekende boekje leert Samenetje « Engels
zonder moeite ». Bij de hand staat de
fonograaf, die drie-, zes-, tienmaal het-
zelfde zal herhalen. Wonder van de mo-
derne techniek : Engels, Duits, Frans,
Italiaans, al wat je maar wil « zonder
moeite » !

Sommetje gaat talen leren, ook Spaans
en Russisch. 't Komt te pas. Handleidin-
gen en plaatjes zal hij zich aanschaffen.
Sjonge, sjonge, hij wordt nog een hele
Piet ! Maar niet vooruitlopen. Een voor
een krijgt hij de talen wel onder de knie.
Eerst Engels : « My taylor is rich...
My taylor is not rich... »

SPELLING EN UITSPRAAK.
« It is beautiful... » Wat gek, hoe de

uitspraak afwijkt van de schrijfwijze.
Waarom schrijft men niet zoals men
spreekt ? Oompje, wat denkt jij ervan ?

- In al de talen -- en het zijn er heel
wat -- die je gaat leren, Sam, stemt de
uitspraak niet overeen met de schrijfwij-
ze. Ook in het Nederlands is het zo, al-
leen merken we het niet. Na een paar
jaartjes studie en een verblijf in Enge-
land krijg je de juiste uitspraak wel te
pakken ,jongen.

« It is beautiful... »
EEN HEEL MENSENLEVEN.

En nu verder. Duivels nog toe : nog
ingewikkelder ! Waarom wordt deze e
uitgesproken als i, en deze a als e, en
verder weer niet ? Twee jaar studie voor
de uitspraak van het Engels ? Maar ik
heb haast. Ik wil nog andere talen leren.
Vergt het werkelijk twee jaar studie,
Oompje ?

- Ja jongen, en soms een heel men-
senleven. Maar de moed niet opgeven !
Eens één vreemde taal onder de knie,
gaat het wel makkelijker voor de vol-
gende.

- Een mensenleven voor de studie
van het Engels, wat minder voor de stu-
die van het Spaans, nog wat minder voor
de studie van het Russisch. Ik zal me
moeten haasten, Oompje.

DE OPLOSSING.
- Ja Sam, en zo zal je ervaren dat

een internationale hulptaal geen gek
idee is. Denk er om, dat we in ons leven
nog wat anders te doen hebben dan ta-
len leren. Het Esperanto...

- Je stokpaardje ! Maar alles goed
bekeken vind ik het nu niet meer zo
dwaas. Alleenlijk, v<aarom is het nog
niet algemeen aanvaard ?

- Alle zege veronderstelt strijd, Sam,
vergeet dat niet. En wat betekent de
duur van een paar generaties voor onze
planeet die reeds miljarden jaren om
haar as wentelt ? Ook ik heb eens over
grammatica's gebogen gezeten, in mijn
tijd werden we niet in de waan gebracht
dat het zonder moeite gaan zou. Den-
kelijk zullen nog generaties over gram-
matica's met of zonder moeite gebogen
zitten alvoren iedereen van de wenselijk-
heid van een gemeenschappelijke inter-
nationale taal zal overtuigd zijn. De
mensen houden aan tradities : denk
maar aan de engelse munten, maten en
gewichten ! Waarom het gemakkelijk
maken als het moeilijk kan ? Maar ik
geloof in de vooruitgang en daarom zeg
ik je : jongen leer talen als je er de
moed en de tijd voor hebt, maar leer
ook Esperanto en doe er nu reeds je
voordeel mee, want als Esperantist sta
je niet meer alleen. Met honderdduizen-
den in alle werelddelen kun je door Es-
peranto in betrekking komen. Vervoeg
de rijen van deze voorlopers die de doof-
stomheid en meteen het onbegrip te keer
gaan die de mensen scheiden.

Uitwerking run de opgaven in het vo-
rige nummer :

De schrijver Gibeau, die zich steeds in
geldverlegenheid bevond. schreef eens
een brief met de volgende inhoud aan
de chef van een bekende champagnefa-
briek : « Mijnheer ! Ik heb geen rooie
duit en ik dweep met champagne. Stuur
mij als 't U belieft een mand flessen van
Uw goddelijke drank. Daarmee hoop ik
mijn ellende te vergeten ». Nauwelijks
had de chef die brief ontvangen of hij
zond terstond het volgende antwoord :
« Uw middel om Uw ellende te verge-
ten deugt in geen enkel opzicht. Het on-
ophoudelijk en hardnekkig aanbieden
van onze rekening zou U elk ogenblik
weer herinneren aan Uw droev(ig)e toe-
stand.

Opgave : Tracht nu bovenstaande
tekst in het Esperanto terug te vertalen
en vergelijk de uitwerking vervolgens
met de oorspronkelijke tekst in het vo-
rige nummer.

1. Se (se mag niet worden weggelaten)

mi nur scius (voorw. wijs), ĉu li estas
fidinda ! 2. Je kioma horo vi komencos
vian laboron ? 3. Oni estas petata, ne-
niel malpurigi la atendejon. 4. Cu ni
manĝos kuiritajn terpomojn ? Mi prefe-
ras ilin frititaj (bep. van gesteldheid).
5. Malofte li eraras (niet : eraras sin !)
sed ĉi tiun fojon (ĉi foje) li tamen fa-
ris malĝustan kalkulon. 6. gajnas al mi
dezirinde, ke ni nun iru hejmen (rich-
tings•n !) kaj poste daŭrigu la inter-
parolon. 7. Mia najbaro volis dronigi sian
hundon. ĉar ĝi estis malsana. Li jetis ĝin
en la akvon sed naĝante la kompatin-
da besto atingis la alian (transan) bor-
don. 8. Ju pli diligente vi studis, des
pii granda estas la ŝanco, ke vi sukce-
sos. 9. Kiom da kapoj, tiom da opinioj
estas konata proverbo. 10. Li estas pli
sperta ol lia (niet sia, want antaŭulo
is zelf onderwerp !) antaŭulo. 11. Kiel
ajn rapide Petro kuris, Johano montriĝis
la pli (niet plej !) rapida (montriĝi is
een koppelwerkwoord) el la du (el am-
baŭ ). 12. Giuj homoj ĝojis, kiam fine de
februaro la frosto ĉesis kaj la vetero
fariĝis iom malpli malmilda.

1. Por - ŝagulo sufiĉas aludo. 2. Bonvo-
lu respondi revenpoŝte. 3. La policano
(policisto) portis civilajn vestojn. 4. Mal-
prave oni kulpigis lin pri ŝtelo. 5. Kiom
mi scias, li ne elbabilis la sekreton. 6.
La horloĝo antaŭas dek minutojn. 7. La
malsanulo iom post iom reakiris siajn
fortojn. 8. Li celas mistifiki vin ! 9. Levu
la manojn ! 10. Plenforte li kriis por hel-
po. 11. Komenco bona, laboro duona. 12.
LI estas famkonata viro. 13. Konsidere
la aĝon li estas inteligenta. 14. Ne plu
sciante kion fari, li petis mian helpon.
15. Nu, mi vere miras pri tio ! 16. Tio
estas decidita afero. 17. Li kaptis la
okazon por malaperi nevidate. 18. Fali
de sitelo en barelon. '19. Senbatale la
malamiko kapitulacis. 20. Jen vi havas !
Tio decidigis la aferon.

Dentisto, kiu neniel sukcesis akiri la
pagon por nova dentaro, kiun li liveris
al iu sinjorino, fine skribis al ŝi jenan
letereton : Estimata sinjorino, se mi ne
posedos (estos ricevinta) post malpli
ol du tagoj la de vi ŝuldatan sumon, mi
estos devigata meti en kelkaj grandaj
( gravaj) ĵurnaloj jenan anoncon : « Aĉe-
tebla belega nova dentaro, nur tre mal-
longe uzata. Oni povas rigardi ĝin (ĝi
estas rigardebla ) ĉiutage ĉe sinjorino
Smit, éefstrato 55, ĉi urbe. » La mono
venis (estis pagata) la saman tagon.

Vertaal :
1. Hij zei, dat hij om negen uur hier

zou zijn, maar om tien uur was hij er
nog niet.

2. Studeer zoveel mogelijk, opdat u
met succes aan het examen zult kunnen
deelnemen.

3. Het is beslist noodzakelijk, dat men
aan het vraagstuk van een internationale
taal meer aandacht schenkt.

4. Zonder hem ontmoet te hebben
moesten we naar huis terugkeren.
5. Hij beweert, dat hij zijn best doet,
maar als dat waar was, haalde hij niet

zulke lage cijfers.
6. Ik zag hem wandelen met zijn oud-

ste zoon en vond, dat hij er gezond uitzag.
7. De een en twintigste Maart begint

de lente ; de dag is dan even lang als
cie nacht.

8. Denk goed na alvorens een zin te
vertalen en verbeter de gevonden fouten.

Zet de volgende zinnen in de lijdende
voren, :

1. Hieraŭ la kamparano melkis tri bo-
vinojn.

2. Per ŝipoj oni transportas multajn
varojn eksterlanden.

3. En la ekzameno montriĝis, ke kel-
kaj kandidatoj ne bone lernis la
lingvon.

4. Se vi bone atentus, vi ne farus tiom
da eraroj.

5. Baldaŭ multaj esperantistoj vizitos
la somerajn kursojn en Arnhemo.

FIDI - KONFIDI
Ofte oni intermiksas la verbojn « fidi »

kaj « konfidi », kvankam tamen ilia sig-
nifo ne estas precize la sama. Ambaŭ

verboj signifas « vertrouwen », « vertrou-
wen stellen in », sed « fidi » koncernas
precipe la praktikajn kapablojn de iu
aŭ la efikon de io, ekz. : fidu al mi ; fidi
pri medikamento ; fidi al siaj fortoj (fidi
siajn fortojn); fidi je sia sago; kiam
« konfidi » koncernas precipe ies mora-
lan valoron, ekz. konfidi al les prome-
so3 ; senlime konfidi inn. « I{onfidi » kro-

me signifas « toevertrouwen », ekz.: kon-
fidi sian infanon ul vartistino ; konfidi al
iu komision ; konfidi semojn al Za tero ;
konfidi at iu sekretojn. (En la lasta ek-
zemplo konfidi signifas « forlasi al ies
diskreteco ion, pri kio li devas silenti »
kaj do egalvaloras « konfidenci »).

Tracht de volgende uitdrukkingen in
het Esperanto te vertalen :

1. Voor goed vertrekken. 2. Het hoofd
loopt me om ! 3. De vacantie heeft me
goed gedaan. 4. Weer op adem komen. 5.
Achter de waarheid komen. 6. Iets in
het oor knopen. 7. Schoon schip maken.
8. Alles op het spel zetten. 9. Iemand
onder de ogen komen. 10. De allereerste
beginselen. 11. Iemand in het nauw drij-
ven. 12. Op grote voet leven. 13. Iemand
op heterdaad betrappen. 14. Ingevallen
wangen. 15. Samenloop van omstandig-
heden. 16. Hij neemt geen blad voor de
mond. 17. De eerste de beste schuilplaats.
18. Hij is brutaal voor vier. 19. Het doet
er niet toe. 20. De stofzuiger doet het
niet.

Ter vertaling :
Een der geheimzinnigste verschijnse-

len is de zwaartekracht, die haar oor-
zaak vindt in de aantrekkingskracht van
de aarde. Maar slechts weinig mensen
weten, dat ook de aantrekkingskracht
der aarde niet overal gelijk is. Dat feit
werd het eerst waargenomen door de
Franse sterrekundige Richer in het jaar
1672. Hij maakte dat jaar een reis van
Parijs naar Cayenne en nam ook zijn
hangklok mee. De klok, die in Parijs
goed liep, liep in Cayenne achter, hoe-
wel er aan het mechanisme niets was
veranderd. De toenmalige hangklokken
werden niet geregeld door veren, maar
door gewichten, dus door de aantrek-
kingskracht der aarde. Toen Richer in
Parijs terugkwam, constateerde hij tot
zijn verwondering, (lat de klok weer
goed liep. Eindelijk begreep hij. dat de
aantrekkingskracht van de aarde toe-
neemt, naarmate men de polen nadert
en afneemt, naarmate men de equator
nadert. In de poolstreken moet bijvoor-
beeld ieder slingeruurwerk voorlopen,
want daar is de aantrekkingskracht het
grootst. De oorzaak bestaat daarin, dat
de polen zich dichter bij het middelpunt
der aarde bevinden, en hoe dichter een
voorwerp bij het middelpunt is, des te
groter is de aantrekkingskracht, die er
op werkt. Een andere oorzaak is de
middelpuntvliedende kracht, die bij de
equator groot is, maar bij de polen niet
bestaat.

Uitwerkingen van Vlam.mse cursisten
voor 20 Juni aan V.E.B., Stu•danto, post-
bus 342, Brussel ; voor Nederlandse cur-
sisten aan A. J. Kalma, Stadionkade 6,
Amsterdam.-Z.

Wereldnieuws
Brazilië. Dr. Milton Soraes de Campos,.

hoofd van de Braziliaanse staat Minos
Gerais, sprak de volgende woorden tot
het 12e Braziliaanse Esperanto-congres
« Internationale verdragen noch compro-
missen vestigen de vrede tussen de vol-
keren. Vrede zal eerst dan heersen in de
wereld, wanneer hij een gedachte en een
besluit zal zijn, die wortelen in de har-
ten van de mensen. Daarom is Esperan-
to één van de uitmuntendste bevorde-
raars van de vrede. »

Duitsland. Aan de universiteit te Ham-
burg werd het Esperanto-onderwijs op-
gedragen aan dr. J. Weber.

Engeland. In het jaar 1949 werd aan
22 scholen Esperanto onderwezen aan

1550 leerlingen, grotendeels onder de
normale schooltijden.

Griekenland. Op 9 Aug. 1949 heeft de
Minister van Cultuur en Nationale Ont-
wikkeling opnieuw een rondschrijven ge-
richt aan rectoren van. universiteiten en
hogescholen, hoofdinspecteurs van lager
en middelbaar onderwijs en aan de direc-
teuren van kweekscholen en middelbare
onderwijsinrichtingen, waarin hij hun
verboekt het Esperanto-onderwijs te be-
vorderen. Verder beveelt hij het lezen
van « Helena Esperantisto » ten zeerste
aan, « opdat de betrokkenen op de hoogte
geraken van de wereldbeweging voor
Esperanto en de onafgebroken verbrei-
ding van het Esperanto in alle landen  ».

Oostenrijk. In Graz is een lector aan-
gewezen voor het Esperanto-onderricht
aan de universiteit.

Tsjechoslowakije. Aan de gymnasia in.
Galanta en Kezmarok hebben leerlingen
Esperanto-clubs gevormd.

Uruguay. De jaarvergadering van de
Onderwijzers-Federatie in Montevideo
nam in Januari 1950 de volgende resolu-
tie aan : « De vijfde vergadering van de
Federatie van Onderwijzers in Uruguay
wekt alle onderwijzers in de Republiek
op, de internationale taal Esperanto te
gaan leren, een gemakkelijke en neutra-
le taal, die zonder leraar geleerd kan
worden en de aandachtlat era .steen man eT
opvoeder verdient, niet alleen om. zijn
grote opvoedende waarde, die door alle
vakkundigen wordt erkend, maar ook
als onovertrefbaar middel tot wederzijds-
begrip en vereniging van alle volken van
de wereld. Deze vergadering beveelt alle
afdelingen der Federatie aan, te onder-
zoeken op welke wijze het onderwijs van
deze taal in de naaste toekomst het best 
in de onderwijsprogramma's kan worden
opgenomen, opdat dit punt in de volgen-
de vergadering behandeld kan morden. ».

Lest best : De VERENIGDE NATIES
maken gebruik van Esperanto.

« Amerika Esperantist() » vertaalde de
Verklaring van de Rechten van de Mens
in het Esperanto. De plaatsvervangende
algemene secretaris B. Cohen, hoofd van,
de afd. Publieke Voorlichting, verzocht
de redactie om 1.000 ex. van deze Espe-
ranto-tekst. Het verzoek, dat ogenblik-
kelijk werd ingewilligd, eindigde met de  -

woorden : « Dat zou het ons mogelijk
maken, onze pogingen om de vertalingen
over de hele wereld te verbreiden, net
de Uwe te verenigen ». Trygve Lie, mevr.
Roosevelt en Henri Laurier (vice-alge-
meen secretaris van de « V.N. ») gaven
uitdrukking aan hun dankbaarheid voor -

deze Esperanto-vertaling.

AL HELSINGOR !
Kiel ĉiujare okazos feriaj kusoj en

Helsingiir (Danl.) de 17-7 ĝis 24 7.
F1.L.E. kaj LEEN intencis organizi

aŭtobusan karavanon por krome viziti
la belan Danlandon : Skamlingsbanken
- Hamleta kastelo Kronborg kastelo
Fr•ederiksborg (Hilleri d), Silkeborg kun
la Himmelbjerget - Helsingdr, Holding
kaj Fredericia, eĉ Halsinborg en Svedu- •

j e.
Kursoj de F--inoj Noll kaj Christen

sen kaj S- roj Morariu kaj De Goeij.
Prezo cirkaŭ 150 G. por Ned. - 2.250 fr.
por F].L.E.anoj. Detala cirkulero have-
bla ĉe P. M. Mabesoone - Pythagora-
straat, 122, Amsterdam-O (L.E.E.N. )
kaj la karavanestro Th. Van Gindertae-
len, Leopoldstraat, 99, Mechelen (VEB)..

Gis nun tamen la nombro da partopre-
nantoj ne ebligas la aranĝon en la diri-
taj kondiĉoj. Do nepre anoncu vin antaŭ .

la 10a de Junio.
Kiuj sin anoncis estos avertataj plej

laste je tiu dato ĉu la karavano okazos
aŭ ne.

OBSERVOJ LA STUDANTO
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RAPORTO
PRI LA JARKUNVENO

(fino)
9a. S ro L. J. Burger defendas la propo-
non de sekcio Hago. La ĉefestraro ta-
men estas kontraŭ el propaganda vid-
punkto; krome la antaŭan jaron la pli -
multo preferis la nunan formaton. S ro
W. Báttcher subtenas la proponon de Ha-
go, kiu tamen estas malakceptata (por
9 ; kontraŭ 27).

9b. Oni antaŭvidis sufiĉe longajn de-
batojn pri la propono de sekcio Haarlem,
sed la neatendita sciigo de s --ro E. de
Wolf, ke Haarlem pro la nunaj cirkon-
stancoj reprenas la proponon, rezultigas
konsiderindan tempoŝparon.

10a. La ĉefestrara propono estas ak-
ceptata.

10b. Laŭ s ro F. H. Kat la junularo
prefere gvidu sin mem kaj havu ian
memstarecon, sed tio kostas monon kaj
pro tio li pledas por kotizo ankoraŭ mal-
pli alta ol la de la ĉefestraro proponita,
ĉar aliokaze eble neniom restos en la
sekcia kaso. S-ro P. Mabesoone rimar-
kigas, ke la proponita kotizo eĉ ne ko-
vras la kostojn de la gazeto. Se la junu-
laro havas idealojn, ĝi oferu almenaŭ
iom el propra poŝo por ties efektivigo.
Ankaŭ ]aŭ la opinio de s- ro P. W. Baas
la proponita kotizo jam estas sutiĉ:e
malalta. S•-ro Holleman atentigas pri la
fakto, ke la proponita aranĝo validos ne
nur por « Ekstazo » sed havos ĝeneralan
validecon ; se eble la sekcio helpu, por
k2 la junularo tamen povu pagi la pro -
ponitan kotizon. La propono estas ak-
ceptata ; nur sekcio Hago per du voĉoj
subtenas la deziron de Leeuwarden.

10e. La ĉefestrara propono estas ak-
ceptata. S-ro Baas denove atentigas pri
la propaganda valoro de « De Esperan-
tist » kaj laŭdas la aktivecon cie Bos-
koop, kies ses anoj sukcesis varbi mul-
tajn donacantojn, kaj la imitindan ek-
zemplon cie Amsterdam kaj Den Helder,
kiuj regule sendas « De Esperantist » al
diversaj aŭtoritatuloj, lernejestroj, k.t.p.

11. Post kiam s-ro Mabesoone donis al
s-ro Báttcher kelkajn informojn pri la
kostoj cie la gazeto, la budĝeto estas
aprobata tia, kia ĝi aperis en la marta
numero de N.E.

12. La ĉefestrara propono estas ak-
ceptata ; krome oni laŭ propono de la
ĉefestraro decidas trastreki par. 8 de la
regularo, escepte de la unuaj tri linioj.

13. Sekcio Leeuwarden esprimas sian
bedaŭron pri la propono de la ĉefestraro.
Oni povus konservi la paragrafon. al-
donante la vortojn « zo mogelijk ». S-roj
Holleman (Groningen) kaj Wolters (Al--
melo) subtenas la opinion de Leeuwar-
den. Post iom da diskutado, la ĉefestra-
r_a propono estas akceptata.

1.4. Laŭ la ĉefestraro la amendo de
sekcio Groningen estas superflua ; sen-
dube gd jam estis entenata en la pro-
pono de Hago. Post kelkaj klarigoj pri la
koncerna propono, ĝi estas akceptata.

16. La jarkunveno decidas ne pritrak-
ti la proponon de sekcio Hoogezand, ĉar
nia regularo ne permesas gian pritrak-
ton.

17. S-ro H. Arends preferus ŝanĝi par.
47 jene : « ...bestaat uit ten minste 5
en ten hoogste 9 leden ». Post konsilo de
la prezidanto, akcepti almenaŭ por la
nuna jaro la proponon de la ĉefestraro,
la koncerna propono estas akceptata.

18. Akceptis kandidatigon por la pre-
zidanta funkcio nur s-ro H. J. Blokker•
el Heemstede, kiu do laŭreguiare estas
elektita. Kiel ĉefestraranojn oni kandi-
datigas f-inon S. Visser kaj s-rojn H.
Behr, W. Báttcher kaj L. J. Burger. F-ino
S. Visser kaj s-ro W. Báttcher, kiuj aki-•
ras resp. 32 kaj 30 voĉojn estas elekta-
taj ; s-•roj Behr kaj Burger akiras resp.
3 kaj 9 voĉojn.

19. Kiel asociaj kaskontrolontoj estas
elektataj s-roj P. v. Geel kaj H. A.
Kroonder.

20. La kunveno decidas, ke la kontro-
lontoj de la biblioteko kaj ĝia kaso estu
nomataj de sekcio Utrecht.

21. S ro W. Báttcher proponas okazigi
la venontjaran jarkunvenon je Pente-
kosto. Laŭ konsilo de la ĉefestraro oni
decidas aranĝi ĝin kiel kutime je Pasko.
Pri la loko, kie ĝi okazos, oni ankoraŭ
ne decidas.

22. S ro Baas dankas f-ino H. M. Mul-
der kaj la aliajn eksiĝintajn ĉefestrara-
nojn pro ilia laboro. Laŭ propono de
s ro Holleman Ii estas nomata honora
prezidanto de L.E.E.N. kaj, laŭ propono
de s-ro Wolters, s- ro Holleman mem fari-
ĝas honora membro. La ĝen. sekretario
respondas al informpetoj de s-ro Bátt-
cher pri event. Merkurio-ekzamenoj kaj
invito de s-ro Lapenna. S- ro R. J. Kui-
per instigas la anojn ĉiel klopodi por
pligrandigi la membronombron de  L.E.

E.N. ĉar kresko de la membronom-
bro estas la plej bona rimedo por re-
kompenci la eksiĝintajn ĉefestraranojn
pro ilia laboro. Laŭ peto de s ro Burger
s-ro Baas donas kelkajn informojn pri la
porinstruista kurso, kiun la « Oficejo »
ĉi somere aranĝos kaj s-ro Kalma donas
informojn pri la nova vortaro. S-ro
Arends laŭ sia peto ricevas adresaron de
la sekcioj de L.E.E.N. Responde al peto
ke la ĉefestraro prizorgu la eldonon de
nova propaganda materialo restis neven-
dita en la ŝranko. Al sugesto de s-ro
Behr, ke la sekcioj interŝanĝu siajn pro-
gramojn, la ĝen. sekr. respondas, ke la
plimulto da sekcioj kutimas sendi al li
siajn programojn, por ke li se necese
povu doni konsilon al sekciaj gvidantoj.
S-ro S. S. de Jong, la nova gvidanto
de la radio-servo de N.C.K.E., instigas
la aŭskultantojn, konigi siajn dankon
kaj dezirojn al la radio - stacioj ; s-ro De
Brouwere, prez. de FI.L.E., dankas s-ron
Baas pro la kunlaboro ; s-ro Mabesoone
donas kelkajn informojn pri la ĉi some-
re arangotaj karavanvojaĝoj al Helsin-
gár kaj Parizo kaj dankas s.ron Baas
pro la agrabla kunlaboro en la éefestra-
re.

23. Proksimume je la 5--a horo la no-
va prezidanto, s-ro H. J. Blokker, fermas
la kunvenon.

La ĝen. sekretario
(kompilita laŭ notoj de f-ino M. Me(jwes
kaj s-ro P. Hartni.un ).

ANTAŬKONG RESO EN
ANGERS

Kongresanoj 1950 ! Se vi volas ĝui ra-
van semajnon en unu el la plej belaj re-
gionoj de Francujo, ĉeestu la antaŭkon-
greson de ANGERS (28 a de julio — 4-a
de aŭgusto) ?

ANGERS kuŝas en la valo de la rive-
rego Loire (« La ĝardeno de Francu-
jo »), je 300 km de Parizo.

Per aŭtobusoj kaj ŝipo, ekskursoj
(elektotaj) estos organizataj al pluraj
belegaj kasteloj kaj vidindaĵoj kaj al la
atlantika maro banloko de La Baule).

ESPERANTO-ONDERWIJS
IN NEDERLAND

wordt dit leerjaaar, voor zover ons be-
kend, gegeven aan 33 verschillende scho-
len aan totaal 968 leerlingen. Vergele-
ken met het vorige jaar is het aantal
scholen met 2, het aantal leerlingen met
102 toegenomen. Van de scholen beho-
ren 6 tot het Katholieke, 4 tot het Pro-
testantse, één tot het neutrale en 22 tot
het Openbare onderwijs.

Met slechts enkele uitzonderingen
wordt het onderwijs gegeven in cursus-
sen na de gewone schooluren. Aan slechts
één U.L.O.- school, 2 V.G.L.O.-scholen,
één L.O.-school en een Technische Mid-
delbare school is dit onderwijs verplicht.
Zoals bekend wordt Esperanto onderwe-
zen aan 5 kweekscholen, w.o. één Ka-
tholieke. Verder aan één M.T.S., één blin-
deninstituut en 2 lycea (aan één daar-
van als keuze-vak).

Aan totaal 16 L.O.-scholen, 3 V.G.L.O.-
scholen en 4 U.L.O.-scholen wordt Espe-
ranto-les gegeven.

De leeftijd sier leerlingen variëert van
10 tot 25 jaar. Twee Katholieke scholen
leiden op voor het diploma A.

We laten de namen van de plaatsen,
waaromtrent we bericht ontvingen, vol-
gen. Mocht een onzer lezers blijken, dat
er een ontbreekt, dan ontvangen we
daarvan gaarne bericht. Alzo : Alkmaar,
Amersfoort, Almelo, Amsterdam 5, Arn-
hem, Bergen-op-Zoom, Bilthoven, De-
venter 2, Edam, Enschede, Gouda, Groet,
Groningen, Grave, Grijpskerk, Den Haag,
Haarlem 2, Hengelo, Hilversum, Huizen,
Lekkerkerk, Leeuwarden, Ruischerbrug,
Rotterdam, Schoorl, Utrecht, Venlo, Vo-
lendam, Winschoten en Winterswijk.

P. W. Baas
Dir. Bureau « Esperanto bij het on-

derwijs ».

Vi vizitos la vinberojn kaj gustumos
la famajn vinojn de la regiono (« vins
d'Anjo »),

En la urbo mem — (100.000 loĝan-
toj) vi vidos mezepokan kastelon kaj
rimarkindajn muzeojn interalie tiun de
la mondkonataj arttapiŝoj.

Diversaj prezoj estas antaŭvidataj por
la restado.

Aliĝprezo : 300 f. po persono kaj 150 f.
po alia membro de familio aŭ gejunuloj
malpli aĝaj ol 20 jaroj.

Petu informojn al F-ino Nouais, 28,
Boulevard Descazeaux ANGERS (Mai-
ne-et-Loire).

F1. L. E.
Varbo-konkurso.

Ci-jare ni simple konstatu ke ĝi ne
estis sukceso. Tio instigis la estraron
jan1 nun antaŭvidi novajn eblojn kaj
novajn ullogojn por la venontjara
konkurso. Entute 24 novajn membrojn
kaj 90 amikojn varbis la konkurantoj.

Ni ne jam posedas (t.e. skribante tiun
tekston) la detalan liston po varbanto,
sed jes po sekcio. Jen la rezultato :

1. Mechelen vurbis 7 membrojn•kaj 30
amikojn

2. Brugge varbis 5 membrojn kaj 30
utinikojn

3. Gent varbis 4 membrojn kaj 30 ami-
kojn.

4. Roeselare varbis 10 membrojn.
5. Brussel; varbis 1 membron.
Denove Mechelen gajnis la sekcian

premion. Por la dua fojo ĝi estas ĉamm-
piono : ni gratulas kaj deziras ke ĝt
venontjare same forkaptos la gloron. Ciuj
bonaj aferoj okazas minimume tri fo-
jojn, ĉu ne !

Ciujn aliajn detalojn vi certe andos
dum la jarkunveno de la kongreso.

Kvankam la konkurso finiĝis la 30-an
de Aprilo, tio ne signifas ke la varbado
devas stagni. Ni kontrolis Ia ĉi-jarajn
niem.bro-ciferojn kaj rimarkis k.e nur .L
membroj subtenas nin finance, pagante
150 fr. por la nunjaro kotizo ; en 1949'

estis 18-ope. Ni certas ke ni ree atin-
gos tiun nombron, kaj petas al tiuj, kiuj
vere sentas sin ligan(in)o, kaj kiuj nepre
volas 1a floradon de nia flandra espe-
ranto-movado, tuj aldoni 75 fr. al la jam
pagita ordinara kotizo.

Ni sendis al ĉiuj sekcioj liston kun
revarbotaj membroj. Ni esperas ke nn41-
ta j ree aliĝos, dank' al la persona in-
fluo de iu el la sekcio. Priparolu tiun
liston en viaj laborkunvenoj.

Nia revuo.
Ni nepre ŝu tas plibonigi kaj pligran-

digi ĝin. Tial, dum estrar-kunveno en
Gent ni decidis ke kiel eble plej ofte ni
aperir;os 6-paĝan gazeton. La du aldo-
notaj paĝoj estos nur por flandroj, do  ne
enhavos tekstojn de L.E.E.N.

En la nuna jaro (sekvos ankoraŭ 5
numeroj), ni aplikos tion a.nkoraiïc clu-
fojojn, verŝajne en la septembra kaj la
decembra numeroj.

Via sekretario.

UNIVERSALA KONGRESO
5-12 AUG. EN PARIZO

Adreso : 35-a Universala Kongreso de
Esperanto, 62 avenue de Clichy, Paris
18, France.

Informojn pri nederlandaj karavanoj
aŭtobusa kaj vagonara donas s-ro H.
Bakker, van Tuyll van Serooskerken-
plein 33, I Amsterdam-Z ; informojn pri
la flandra aŭtobuskaravano s-ro F. Roo-
se, Sabbestraat 36, Brugge.

Por ke la kongresa laboro estu efika,
la komitato de U.E.A. decidis dividi la
farotan laboron inter kvar sekcioj, ei-
latantaj al la jenaj punktoj :

I. Esperanto en lernejoj : unuagr•a-
daj, duagradaj, superaj.

II. Internacia trafiko : komerco, in-
dustrio, fervojoj, poŝto, polico,, foiroj,
permaraj kaj peraeraj rilatoj, turismo,
banko, borso, dogano.

III. Teoriaj kaj aplikataj sciencoj :
kemio, matematiko, fiziko, medicino, far -
macio, artitekturo.

IV. Intelektaj interŝanĝoj : radiofo-
nio, stenografio, dokumentado, plastikaj
artoj, humanismo, beletristiko, filozofio,
teatro, kino, skoltismo, vegetarismo.

Ciu kongresano indiku pri kiu el la
kvar sekcioj li interesiĝas kaj povos
partopreni en la diskutado. Ĉiu landa
asocio serĉu inter la kongresanoj tiujn,
kiuj konsentos prepari raporton pri unu
el la temoj de iu sekcio kaj komisios la
plej kompetentajn el ili, gvidi dum la
kongreso la nacian delegacion. Okazos
du kunvenoj por la sekciaj laboroj en
kiuj la reprezentantoj de la landaj aso-
cioj legos kaj klarigos siajn raportojn.
Poste sekvos diskutado, kaj fine la sek-
cio formulos la rezulton cie sia diskuta-
do en apartaj decidoj kaj rezolucioj.

Karaj Legantoj,
Car jare aperas nur dek unu nroj de

nia organo, kaj pro la libertempo, Ia
venonta nro (por julio kaj aŭgusto)
atingos vin la 15/7. La posta nro, la
Septembra do, estos en via posedo ko-
mence de la dirita monato. Do ne aten-
du N.E. aŭ F.E. komence sect meze de
julio.

La Redakcio,

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. « LA ESTONTO ESTAS NIA »
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr. A. J. Kalma. Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, Tel. 96160.
Penningm. : P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postr. 34563.
Boekendienst : H. A. Appel, Z.O.singel 5, Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid. tel. 95320.
Schr. cursus v. gevorderden, examen B: H.A.Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
A1g.Ned.Esp.Examen-comm.: Mej.H.M.Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

VERDLANDO VOKAS
Listo de radio-dissendoj en aŭ pri Esperanto kaj informoj. Tempindiko laŭ

la nederlanda (= mezeŭropa) horsistemo. Flandroj kaj aliaj Greenwich-temp-
anoj bonvolu depreni unu horon.

Mallongigoj : I = informoj. P = parolad(et)o. K = kurso.
Ciutage 	 15.45-16.00 Prago, 25,51 m. kaj 1935 m. : I.

19.45-20.00 Sofio, 39,11 m. : I. kaj P.
22.00-22.15 Prago, 31,41 m. : P.

Dimanée 	 9.00, 11.00, 13.00 « Nigra Stacio », 47,13 m. : Gram.
Lunde 	 6.30- 6.35 Vieno, 513 m, 25 in ., 31 m., 41 m., 48 m. : I.

8.15-- 8.30 Stokholmo, 27,83 m., 49,46 m. I.
16.15-.16.30 Stokholmo, 19,80 m., 27,83 in. : I. de red. Karl Soderberg.
17.30-18.00 Rio de Janeiro, 375 m., 30,71 m. : K.
22.45 23.00 Prago, 470 m., 315 in. : I. kaj P.
23.30-23.35 Budapeŝto I, 556,5 m.  : I.

Marde 	 2.15- 2.30 Stokholmo, 27,83 m., 49,46 m. : I.
12.55-13.00 Berno, 31,46 m., 48,66 m. : P. de d-ro A. Baur.
15.15-15.30 Munheno, 48,70 m., 405 m., Nurnbergo, 316 m. : K. (Nur

ĉiuduamarde ).
18.40 18.45 Berno, 31,46 m., 48,66 m. : Ripeto de la tagmeza elsendo.

Merkrede 	 0.45- 1.00 Gvatemalo, 49 m. : I.
6.45- 7.00 Munlieno, 48,70 m., 405 m., Nurnbergo, 316 m.: Ripeto de

la marda elsendo.
20.15-20.30 Varŝavo III, 48,23 m. : I.
22.45- 23.00 Prago, 470  m. : I. kaj P.
23.00 23.45 Prago 470 in., 315 m. : « La Verda Stacio » dissendas

sian tre aŭskultindan artoprogromon ! (Nur la unuan
merkredon de ĉiu monato ! )

Jaŭde 	 12.55 13.00 Berno, 31,46 in., 48,66 ni. : P. de d-ro Edmond Privat pri
mondfederacio kaj paco.

15.30.15.45 Graz (Alplando), 240 m. : K. de prof. Haischegg. (Nur
la unuan ĵaŭdon ĉiumonate).

18.40 18.45 Berno, 31,46 in., 48,66 m. : Ripeto de la tagmeza elsendo.
Vendrede 	 9.05- 9.20 Parizo, 347 m. : K. (Nur ĉiuduavendrede).

16.40-16.55 Vieno, 25 m., 31 in., 41 m., 48 in., 203 m. : I. (Nur ĉiu -
duavendrede).

18.1548.30 Hilversumo I, N.C.R.V., 402 m. : P. (Nur unufoje en 5
aŭ 8 semajnoj). 30 -VI. '50 : A. de Smit pri :  « Cu espero
aŭ timo ? »

19.50.20.00 Sofio, 39,11 m. : I.
23,30-23.35 Budapeŝto, 556,5 m. : I.

Informoj kaj petoj :
Parizo ankoraŭ. silentas en Esperanto ! ! — Cu vi jam sendis petskribon al Franca
Radio, Esperanto-fako, Parizo, pri reokazigo de la Esperantoelsendoj ? Se ne,
b.v. skribi ! Se jes, bonvolu reskribi !
Ankaŭ nederlandaj radio-stacioj apenaŭ dissendas Esperanton.
A.V.R.O. havas sendotempon nur por novjarsaluto en Esper anto ;
K.R.O., elsendinte Esperanto prelegon ĉiuduadimanĉvespere... antaŭ Ia milito,
neniam plu dissendas radioprogrameron en Esp. ;
N.C.R.V. unufoje en du monatoj elsendas Esperanto-prelegon V.A.R.A., antaŭ
la milito elsendinte Esperanto -radio-kursojn kaj prelegojn kaj post la milito ĉiu-
duasemajne paroladeton, tute silentas en Esperanto lastatempe ; V.P.R.O. nur
kelkokaze aŭdigas Esperanton.
La ĉefa afero estas, ke la estraroj de la radio asocioj sciu, ke multaj membroj
deziras pli da elsendoj en kaj pri Esperanto. Ciu radio-asoci-ano favora al Espe-
ranto nepre sendu tiurilatan peton al la estraro de sia asocio.

Agrablan aŭskultadon deziras al vi ĉiuj S. S. de JONG Dzn, Radio-Servo N.
C.K.E., Waltaweg 3, Tjerkwerd (Fr.), Nederlando, al kiu oni sendu ĉiujn infor-
mojn pri radio-elsendoj.
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Niaj Esperanto-Enigmoj kun premioj
Akiras PREMION post n roj 83-84 :

S-ro F. Roose (80 p.) ei Brugge por
VEB kaj por LEEN : s-ro S. Sijtstra el
Bozum Fr.

SOLVOJ.
N-ro 85. Horiz. 1. puls ; avel. 2. karo;

unu. 3. refut ; satur. 4. ski ; astra ; 5.
lukt ; arog. 6. azil ; akto. 7. do ; astr ;
kat. 8. rent ; epok. 9. agl ; estr ; ol. 10.
urbo ; ebri. 11. muze ; nomad.

Vert. 1. persvad ; arm. 2. ek ; zorg.
3. fili ; eluz. 4. sku ; ulan ; re. 5. atak ;
steb. 6. ar ; stat ; son. 7. vost ; kret. 8.
amat ; prem. 9. lut ; roko ; ba. 10. nubo;
akord. 11. surogat ; li.

N- ro 86. raketo ; monero ; deziri ; pe-
rilo ; pupilo ; strigo ; rifuzo ; serumo ;
nivelo ; baleto ; ostaro ; akvero ; la-
guno ; ribelo ; piloti ; partio ; svingi ;
veneno ; konato ; superi ; pokalo ; ĝira-
fo ; sterki ; krusto ; bobeno ; enigmo ;
influo. Tago tagon sekvas, sed ne simi-
]as.

N-ro 87. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. tute fordoni (R) ; kor-

poparto (R). 2. maiplezuri pro io te-
da (R) . 3, birdo (R) ; plezure manĝi de-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

likatan bongustaĵon (K) ; 4. trueto en
la haŭto (R). 5. citrono estas tia (R) ;
rakonti malicajojn (R). 6. tre amike
(R). 7. subteni objekton pere de alia
(R) ; komenci (R). 8. aŭtonoma (R). 9.
juvelŝtono (R) ; li rajdas ĉevalon (R).
10. prepozicio. 11. kortuŝo (R) ; enskri-
bita (R).

Vertikale. 1. plej alta grado (R). 2. li-
berigi el dependo de supera aŭtoritato
(R). 3. la kuirado ruĝigas ĝin. 4. flui -
diĝi de varmo (R). 5. elpreni (R) ; sin-
cere respektoplena al Dio (R). 6. muzi-
kistoj (R). 7. ĝi tnoderigas kunpuŝiĝojn
de vagonoj (R) ; sufikso (R). 8. ĝi es-
tas farita el nenio (R). 9. sudeŭropano
(R). 10. forta impreso sur publikon (R).
11. inokuli (R).

N-ro 88. Ciferenignw.
Retrovu kvinversa strofo de 86 literoj,

kies valoron vi malkovros Yuste noman-
te jenajn difinitaĵojn

1) 18.7.79.32.72. : korpoparto. 2) 73.
16.27.75.72. : ĝi kuŝas antaŭ la pordo. 3)
71.78.7.47.9.52. : blua floro. 4) 11.34.13.
54.29.72. : grandega homo. 5) 3.24.1.44.
23.52. : tribunalo. 6) 38.8.57.77.19.79.52.:
ĝi montras la vojon al ŝipoj. 7) 33.82.17.
40.85.1.72. : landvidaĵo. 8) 37.79.14.35.39.
67.52. : librofarejo. 9) 84.70.42.28.36.61.1.
72. : domparto. 10) 41.48.68.26.9.22.64.50.:
ĉiukonsente. 11 ) 11.31.53.18.2.13.80.81.
72. : sekvo de troa trinkado. 12)20.6.49.
2.79.22.45.46.72. : ŝoforo. 13) 25.50.60.
12.51.22.55.56.72. : komercisto. 14) 21.43.
86.11.10.5.30.58.15.72. : oni festas ĝin ĉiu-
jare. 15) 20.65.59.83.63.69.4.66.76.62.52. :
tie laboras flegistinoj.

La solvojn sendu Flandra Ligo al Post-
bus 342 (Enigmoj), Brussel, kaj la ne-
derlandanoj al S-ro Tennissen, Burg.
Tellegenstr. 21 hs. Amsterdam.-Zuid, an-
taŭ la 206.1950.

JARLIBRO UEA 1950: unua parto -
ne aĉetebla, ricevebla nur de Individuaj
membroj UEA.

Novaj trajtoj de la Jarlibro, kiuj espe-
reble trafos la aprobon de uzantoj, es-
tas jenaj :

1. Pli belaj bindo kaj papero
2. Listo de verkoj aperintaj en la las-

taj du jaroj
3. Mallongigoj konstante uzataj en la
Esperanto movado
4. Finaj ciferoj kaj detaloj pri la Pet-
skriba Kampanjo.

Tio, kun la konataj delegitoj, librolisto,
listo de eldonejoj, akademio, universalaj
kongresoj, fakaj asocioj k.t.p. faras
ĉi tiun verkon utilega kaj nepre havin-
da konsultlibro por la Esperantistaro.

Aligiloj haveblaj ĉe universala Espe-
ranto-asocio, Heronsgate Rickmans-
worth, Herts., Anglujo aŭ ĉe ĝiaj Re-
prezentantoj laŭ la listo sur paĝoj 90/91.

A B C-libro de N. Rimanto kaj Brian
Leslie, eld. The Esp. Publ. Cy Ltd, Rick-
mansworth, Anglujo, 1950, 14 p. Prezo
ĉe EPC ; I angl. ŝil. aŭ 4 resp.kup.

Enhavas rimaĵon kun desegno pri ĉiu
litero ; strehas havigi legmaterialon por
« denaskaj » Esperantistetoj, kiuj lernis,
krom la gepatran lingvon, Esperanton.
Plaĉa kaj alcela verketo !

KOMUNISMO KAJ LA PATROLAN-
DO de Boris Ziherl, el la slovena Ko-
zlevcar Joze, Ljubljana, 1950, 32 p.

LERNEJA REFORMO EN ĈEI=IOS-
LOVAKIO, 2-a eld. Inst. de E-Servo,
Praha, 1950, 57 p.

Ne forgesu viajn Libro Servojn !
Mendu librojn
Giu bona E-isto ja faras tion !

ZAKWOORDENBOEKJE F.L.E., kom-
pilita de H. W. Alings.

De ĉi tiu praktika kaj multe uzata vor-
tareto, rekomendinda speciale por par-
toprenantoj en komenca kurso, kaj en-
havanta 2400 radikvortojn kaj proks.
2800 nederlandajn vortojn, aperis dua
elclono. La prezo bedaŭrinde (sed ver-
ŝajne neeviteble) duobliĝis. La 84-paĝa
vortareto, kies preso estas tre klara, es-
tas havebla ĉe la libro-servo L.E.E.N.
Prezo g. 0,50.

KOMERCAJ LETEROJ de C. A.
Pruissen, eld. Esperanto Publishing
Comp. Rickmansworth.

Jam aperis pluraj libroj kaj libretoj
pri komerca korespondado sed grand-
parte ili ne plu estas haveblaj kaj ofte
la enhavo pro sia « komerca ĵargono »
fariĝis « arliaisma ». En 10 ĉapitroj s-ro
C. A. Pruissen donas multajn utilajn
konsilojn, kiuj certe estas valoraj por
tiuj, kiuj interesiĝas pri komerca kores-
pondado, kaj diversajn informojn pri la
arto skribi bonajn komercajn leterojn,
pri pagoj, permara komerco, asekuro,
averio, telegramoj, k.t.p. Laŭ ni la ĉa-
pitro pri vorttranéado (kritikinda) kaj
la pritrakto de la interpunkcio estas
superfluaj en verketo, kiu speciale pri -
ttaktas la komercan kor•espondadon.
Post ĉiuj leteroj sekvas diversaj komer-
caj terminoj kun klarigoj kaj taskoj por
la studantoj. La aŭtoro uzis diversajn
neologismojn, ekz. premiumo, franĉizo,
dispaŝo. kiuj estas akceptindaj, escep-
te de konosemento ( = ŝarĝatesto) kaj
endosi (= ĝiri ). « Komandito  » laŭ P.V.
ne estas partoprenanto en komandita
asocio ( = komanditanto), sed la asocio
mem. Ni volonte rekomendas la klare
kompostitan verketon 64-paĝan al ĉiuj
kiuj interesiĝas pri komerca korespon-
dado. Prezo g. 1,30 ; havebla ĉe la libre-
servo LEEN.

En la pasinta jaro m.ultmerita ra.kon-
tisto el la flandra literaturo, LODE BAE-
KELMANS, rememoris la 70-an datre-
veno de sia nuskigo.

Ni ne intencus pritrakti lu verkaron
de tiu aŭtoro, la proza verkisto de pen-
trinda Antverpeno kun sur la fon.o la po-
tenca negoco de la haveno kaj yiu. kos-
m.opolita vivo, kaj kies sentoplena humo-
ro ofte tralum.as la realisman pentradon
de ekstersociuloj uaï• etburgoj. Ni nur
Zasos la parolon al tiu. kun Esperanto-
simpatianto, kiu okaze rilatis kun nia
n ovado pere de kelkaj samideanoj, inter
kiuj aŭtentika. Cino (*).

Kiel okazas al naciaj verkistoj, kiuj
ne m.alŝatas Esperanton - male - ta-
men neniam furante la decidan pason.,
li iom dolĉironie de supre rigardas (vi-
dalvide al siaj naciaj leganto]) unu el
Za pluraj « utopia j aferoj » kiuj ĉiam
sekrete varmigis lian koron.

- « Mi en mia vivo multe rilatis kun
gravaj idealistoj kaj anondreforana•ntoj,
batalanto] por mondpaco, mondlingvo,
mondreligio kaj sindokunientado. Se ili
fojo jiaskis, Zcc pura intenco  ĉiam estis.
Universala lingvo ĉie trovas adoptojn
kaj fine Esperanto venkis aliajn lerte
konstruitajn lingvojn. En Antverpeno
la Esperantistoj konis floran periodon
kaj la publika biblioteko estis devigata
kunmeti malgrandan kolekton. »

Baekelmans ja estis direktoro de la
antverpenaj bibliotekoj kaj lia katalogo
fakte enhavas apartan Esperanto-fakon
kun pli ol 500 libroj !

- « Tiel mi konis iujn praktikantojn
de la universala lingvo. Unu tradukis
kelkajn, el miaj rakontoj, etan kolekton
kiu ŝajne vendigis precipe en Polujo kaj
en Oriento. Al la tradukinto inalbone
prosperis post la milito... »

Temas pri « Elektitaj Noveloj » de Lo-
de Baekelma.ns, eldonita de «Flandra
Esperanto Instituto », kies direktoro po-
vus klarigi• ĉn. Za informoorano al Za aŭtoro
pri la vendo estis jes aŭ ne sankta men-
sogo... Nu, eĉ malpli sincere simpatian-
taj verkistoj tamen . atas esti traduki-
ta) « eĉ » en nian lingvon...

- « La dua Esperantisto, kiun mi
ĉiam trovis tre simpatia, estis la aktoro
De Wagenacre, tre konscienca teatra

Por Ekspozicio de infana) desegnoj, mi
bezonas desegnojn el la tuta mondo.
Adreso : P. Cley (instruisto) Lingestraat
16 B, Groningen, Nederlando.

EŭROPA TURISMO SERVO prezen-
tas en Okcidenta Eŭropo taŭgajn hote-
lojn kun favoraj prezoj por Esperantis-
toj. sendas senkoste turismajn espe-
rantlingvajn prospektojn (1 rk). Infor-
mojn ĉe : R. LOECKX - Konijnenper-
ken, 109 - BOSVOORDE. BRUSELO
(België) .

ludisto de la malnova gvardio. »
Niaj malnovaj, parte maljunaj, sam-

ideanoj certe memoras pri Jozef De Wa-
genaere, fervora Esperantisto, kino ludis
kx rolon de Jean Baptist en la rava unu. -
ukta o c Bietje » de la flandra verkisto
11aurits Sabbe kaj dam lu. interna-
cia kongreso en. 1928 tiun de « Klaŭdio,
reĝo de Danujo » en Haanleto.

(daŭrigota)

(*) Vd. « De Chinees » en la beletris --

tika revuo « Dietsche Warande en Bel-
fort Febr. 1949.

Zomercursus
voor Onderwijzers

in Nederland
Het Bureau « Esperanto bij het Onder-

wijs » organiseert van 17 tot en met 29
Juli een veertiendaagse zomercursus
voor onderwijzers, die op een prettige
wijze Esperanto willen Ieren. De lessen
zullen worden gegeven in de fraai gele-
gen Volkshogeschool «Overcinge» te Ha-
vette. Het programma vermeldt boven-
dien enkele interessante excursies en le-
zingen. Gezien het feit, dat Esperanto
op steeds meer scholen wordt onderwe-
zen en in de onderwijsbladen reeds sol -
licitanten naar de betrekking van onder -

wijzer worden opgeroepen, waarbij het
bezit van de bevoegdheid tot het geven
van onderwijs in Esperanto tot aanbeve-
ling strekt, twijfelen we er niet aan, of
voor deze cursus, die geleid wordt door
de heer A. Cseh, zal in onderwijzers-
kringen grote belangstelling bestaan, te-
meer daar deelname aan de cursus in-
clusief verblijf met volledig pension ge-
heel gratis is ! Nog enkele deelnemers
kunnen zich aanmelden. Vraagt onmid-
dellijk uitvoerig geïllustreerd prospectus
aan het Bureau « Esperanto bij het On-
derwijs », C. Krusemanstraat .43, III,
Amsterdam-Zuid. ,

In verband met deze cursus vestigen
we gaarne nogmaals de aandacht op de
circulaire van N. C.K.E. (Centraal Co-
mité van de Esperanto - beweging in Ne-
derland), bijgevoegd bij het Mei -nummer
van « Nederlanda Esperantisto ». Bijdra-
gen kunnen worden gestort op postrek.
341563 van de Ned. Esp. Ver. L.E.E.N.
onder vermelding : « ten behoeve van
Bureau « Esperanto bij het Onderwijs ».

Plaatselijk Nieuws
V.E.B. Afdeling Antwerpen : Op 26

April hield dhr Vermuyten een mooie
voordracht : hij leerde ons hoe iedere
Esperantist zonder veel moeite gedichten
kan samenstellen ; tijdens zijn voordracht
hielp hij ons dichter te worden. Program -

ma Juni : 5 6 : Varia Programo ; 126
Spraakleer ; 19 6 Zang avond ; 26 6
Spreekbeurt door Dr. Van Gindertaelen
over Alice Nahon.

V.E.B. Afdeling Brugge : In de verlo-
pen periode hoorden we 2 spreekbeurten
met discussies nopens de uitspraak van
E en 0 in Esperanto. Heel wat bewijs-
materiaal van gezaghebbende auteurs
kwam hierbij op de planken. Voor het
kongres van Pinksteren schreven reeds
veel van onze leden in. Voor de eerst-
volgende vergadering houden wij onder
de leden een wedstrijd in Esperanto-de-
clamatie.

L.E.E.N.
Deventer. En aprilo ni forsendis pet-

skribon kun la subskriboj de ĉiuj anoj al
la franca Radio- stacio en Parizo, por ke
ĝi denove komencu la ĉiutagajn Espe-
rantajn elsegnojn.

La 18-an de aprilo ni organizis leter-
vesperon. Jam en la februara Nro de
« Esperanto » aperis nia anonco, por ke
ankaŭ samideanoj loĝantaj malprok-
sime, povu sendi salutojn. Ni ri-
cevis proksimume 30 poŝtaĵojn -
i.a. 2 el Aŭstralio kaj 1 el Brazilo - de
pli kaj malpli lertaj geesperantistoj. Ta-
men ni konstatis, ke eĉ malgraŭ multaj
eraroj, ni povis kompreni ĉion. Ni nun
do havas multajn eblecojn por daŭra
korespondado kaj plue ni povos uzi
ĉiajn senditajn revuojn, kartojn k.t.p.
por propagandi nian lingvon.

La 18-an de junio la sekcioj de F.L.E.
kaj L.E.E.N. en Deventer aranĝos « ver-
dan dimanĉon ». La tre varia programo
i.a. mencias prelegon, kantadon, muzi-
kon, teatraĵon kaj komunan promenon.
tiuj esperantistoj, ankaŭ el aliaj apu-
daj lokoj, estas kore bonvenaj ! Infor-
mojn volonte donas s•ro C. B. Zonder-
van, Sweelinckstraat 2, Deventer.

V.E.B. Afdeling Gent : Gedurende de
verleden maand spanden onze leden zich
in om bekwame Esperantisten te wor-
den ; ook beginnelingen kregen gelegen-
heid daarin deel te nemen. Ter gelegen-
heid van onze « poŝtkart -- vespero » van
31-5.50 bereikten ons talrijke inzendin-
gen : het wordt wellicht een prachtige
verzameling zichtkaarten, uitnemende
propaganda ten gunste van Esperanto.

Alle belangstellende Esperantisten uit
het Gentse zijn hartelijk welkom iedere
Woensdagavond, Café de Gand, Graaf
van Vlaanderenplein 10 !

V.E.B. Afdeling Mechelen : Het agen-
da van Mei werd normaal afgewikkeld.
Verscheidene deelnemers reizen beslist
naar Oostende om in het Congres deel
te nemen. Programma Juni : 716, Deel-
neming Congres Parijs --- La Forto de
1' Vero ; 14-6, Enigmoj ; 21-6, Varia
Programo ; 28-6, Spreekbeurt.

ANONCETOJ
Deziras korespondi 30 jara ĉarpentis-

to, Kenzo Nagdo, Suginomiya, 18 itiz-
gozi Sakyoku kyoto, Japanujo.

Pro tefinikaj kaŭzoj, la apero de Tut-
monda Adresaro de Esperantistoj, ape-
ros nur meze de junio ; 15-6-50 estas
la lasta alvendato en Wien I, Interna-
cia E-Muzeo, Hofburg, Bathyanystiege,
Aŭstrujo.

ESPERANTO FLAGOJN, tute lanajn,
formato 75 x 120 cm. liveras por g. 9,75
komerca entrepreno « Konfido », J. M.
Kemperstraat 28, III, Amster•dam•West.

28 jara Esperantisto serĉas laboron en
Gent aŭ Antwerpen kiel transportisto,
magazenisto, k.s. Parolas france kaj
flandre. Kiu Esp.-isto volas peni ? Adre-
su vin al : Goossens G. Sterrestraat, 139
Lokeren.

Interŝanĝas p.k. kaj ilustr. gazetojn,
20-jara laboristo, Vlastimil Sevĉik., Krát-
ká, 300, Boskovice, Cerioslovakujo.

Emas korespondi kun S-an (in) o el nia
lando : 22-jara universitata studento,
Simeon Atanasov, Sofia 4, As. Zlatarov
15, Bulgarujo.

Deziras korespondi, « filateli » 50 ja-
rulo kaj du 15-jaraj knaboj : Lovric Br.,
Kavuriĉa 6, Zagreb, Yugoslavujo.

Deziras kontakti seriozajn. E.filatelis-
tojn ; Theodor Anderlee • eks-inspektoro
ĉe fervojo 19, Pantzergasse, Wien -
Aŭstrujo.

Kiu familio en Nederlando volas preni
ĉe sin dekjaran bonedukitan france pa-
rolantan knabon por kvar semajnoj dum
julio-aŭgusto ? Skribu al : S-ino A. De-
rard, 16, rue de Dinant-Bruselo.

LA INTERNACIA ASOCIO de JU-
NULINTERFRATIGO eldonis ilustritan
prospekton en Esperanto pri la junuldo-
moj, kie la gejunuloj ricevas malmulte-
kostajn loĝadon kaj manĝojn. Esperanto
prospekto havebla senkoste ĉe la IN-
TERNACIA SERVO, Konijnenperken,
109 BRUSELO BOSVOORDE (België)
(1 rk).

Arkeologia tendaro por esperantistaj
studentoj okazos en Danlando de la 30-a
de junio ĝis la 20-a de julio 1950. tin
aranĝos DANA INTERNACIA STU-
DENTKOMITATO kunlabore kun Stu-
denta Esperanto Klubo en Kopenhago.
Petu detalan prog,ramon aŭ sendu ali-
ĝojn al DANA INTERNACIA STU-
DENTKOMITATO. La Universitato, Sct.
Pederstraede, 19 Kopenhago K., Dan-
lando.

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond Postbus 312 - Brussel en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) -
Drukkerij : J. Van Laer, Korte Begij-
nenstraat 38, Turnhout.
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